Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 41. schůze Rady města Dubí

14. 03. 2017

Usnesení
ze 41. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 14. 03. 2017 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


1094/41/2017

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1095/41/2017

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 40/17
Žádost o souhlas s umístěním vodovodní přípojky do pozemku p. č. 120/1 k. ú. Dubí
u Teplic a zřízení sjezdu na pozemky p. č. 120/1 a 120/2 k. ú. Dubí u Teplic


1096/41/2017

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou RD, jímky na vybírání jako dočasnou stavbou, do doby napojení RD na
kanalizační stoku a akumulační jímky pro dešťovou vodu na pozemku p. č. 118/3 k. ú. Dubí
u Teplic
b) souhlasí
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku p. č. 120/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
k. ú. Dubí u Teplic a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací a s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu č. 37/2017. Po dokončení stavby
vlastník vodovodní přípojky požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně
dle schváleného sazebníku.
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p. č. 118/6 k. ú. Dubí u Teplic na
pozemky p. č. 120/1 a 120/2 k. ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s platnými zákony a na
náklady stavebníka.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 41/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku p. č. 431 k. ú. Dubí-Bystřice (Dubíkanalizační přípojka k objektu na p. č. 422)


1097/41/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Dubí-kanalizační přípojka k objektu na p. č. 422) do pozemku
p. č. 431 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Po dokončení stavby vlastník
kanalizační přípojky, požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě
skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného
sazebníku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 2 TO 42/17
Žádost o souhlas se stavbou „Vybudování dočasného kiosku ČS PHM“ Cínovec


1098/41/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Vybudování dočasného kiosku ČS PHM“ na pozemku p. č. 1253 k. ú. Cínovec.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2

TO 43/17

Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 232/1, 232/3 k. ú. Cínovec


1099/41/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 232/1 o výměře cca 4.200 m2
a p. č. 232/3 o výměře cca 1.088 m2 (oba trvalý travní porost) k. ú. Cínovec. Přesná výměra
obou částí pozemků bude určena na základě geometrického plánu před vyvěšením na úřední
desce.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 2 TO 44/17
Žádost o souhlas se stavbou dřevěné chaty na pozemku p. č. 57/1 k. ú. Dubí-Pozorka


1100/41/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou dřevěné chaty o rozměrech na 3x 4,5 m na pozemku p. č. 57/1 k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 431/1 k. ú. Dubí u Teplic


TO 45/17

1101/41/2017

RM po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 431/1 (zahrada) o výměře cca 700 m2
k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 2

TO 46/17

Výpověď z nájmu bytu č.10, na adrese Krušnohorská 41, Dubí 1


1102/41/2017

RM po projednání
bere na vědomí
podání výpovědi z bytu č. 10, na adrese Krušnohorská 41, Dubí 1 ke dni 30.6.2017 paní
M. Majerové, z důvodu uvedeného v ust. § 2288 odst.1 písm.a) zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, pro soustavné hrubé porušování povinností nájemce.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2
Podání žádosti o odkoupení části pozemku p. č. 392/18 k. ú. Dubí-Bystřice


TO 47/17

1103/41/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit s podáním žádosti o odkoupení části pozemku p. č. 392/18 (ostatní plocha, silnice)
o výměře 18 m2 k. ú. Dubí-Bystřice, ve vlastnictví Státního statku Jeneč s. p. v likvidaci.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 2

TO 48/17

Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 20/2015 dohodou


1104/41/2017

RM po projednání
souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy č. 20/2015 na pronájem částí pozemků p. č. 349/4, 349/5
a 376/18 k. ú. Cínovec dohodou č. 64/2017 ke dni 31.03.2017 mezi Městem Dubí a VTE
Moldava II, a.s.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Různé
RM 3 FO 9/17
Rozpočtové opatření č. 6/2017


1105/41/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2017 ve výši 7,5 tis. Kč – finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 1 na
zajištění česko-německého workshopu (5.000,- Kč) a na dopravu mikrobusem do Prahy pro
florbalové družstvo děvčat na republikové finále soutěže ZŠ (2.500,- Kč), včetně změny
závazných ukazatelů
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 03. 2017

RM 3 FO 10/17
Rozpočtové opatření č. 7/2017


1106/41/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2017 ve výši 420 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – zvýšené náklady na zimní údržbu komunikací
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 03. 2017

Stránka 7 z 11

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 41. schůze Rady města Dubí

14. 03. 2017

RM 3 FO 11/17
Rozpočtové opatření č. 8/2017


1107/41/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
Rozpočtové opatření č. 8/2017 ve výši 432,56 tis. Kč – Úprava rozpočtu ORJ 4 Odbor
školství – poskytnutí dotace z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, která je určena pro Základní školu Dubí 2, včetně změny závazných ukazatelů
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 03. 2017

RM 3 FO 12/17
Rozpočtové opatření č. 9/2017


1108/41/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2017 ve výši 60 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor vnitřních
věcí – pořízení nábytku do malé zasedací místnosti
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 03. 2017
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RM 3 FO 13/17
Rozpočtové opatření č. 10/2017


1109/41/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2017 ve výši 175,45 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – zpracování studie na posouzení vodovodní a kanalizační sítě v Dubí
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 03. 2017

RM 3 FO 14/17
Rozpočtové opatření č. 11/2017


1110/41/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2017 ve výši 480 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – výměna oken ve sportovním areálu Rudolfova huť
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 03. 2017

Stránka 9 z 11

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 41. schůze Rady města Dubí

14. 03. 2017

RM 3

TO 39/17

Výměna oken budovy sportovního areálu v ul. Sportovní 200 v Dubí 2


1111/41/2017

RM po projednání
souhlasí
s výměnou oken budovy sportovního areálu v ul. Sportovní v Dubí 2.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 3 OVV 9/17
JSDH – Prodej speciálního automobilu KAROSA CAS K 25-L 101 včetně ND


1112/41/2017

RM po projednání
souhlasí
s prodejem speciálního automobilu tovární značky KAROSA typ CAS K 25-L 101,
RZ 4U9 6636, rok výroby 1988, barva červená základní, včetně náhradních dílů na účelovou
nástavbu na CAS K25 LIAZ dle soupisu v příloze tohoto materiálu, to vše za cenu
190.000,- Kč společnosti Jan Soukup – Hasičská technika a zařízení, IČ: 67874304, Plzeň.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Petr pípal, starosta
Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned
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RM 3
Žádost o zkrácení výpovědní lhůty nájemní smlouvy k 31. 3. 2017 v NP


TO 49/17

1113/41/2017

RM po projednání
souhlasí
se zkrácením výpovědní lhůty nájemní smlouvy k 31. 03. 2017 v nebytovém prostoru (Textil)
na adrese Krušnohorská 41, Dubí 1 paní K. Hübnerové.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

V Dubí dne 14. 03. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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